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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )29(احللقة 

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم.

  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني.
  أما بعد، أيها اإلخوة واألخوات سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته.

قـد بـايع األنصـار، فـأتى سـادة أهـل مكـة،  -مصـلى اهللا عليـه وسـل-بدأ اخلرب ينتشـر أن النـيب 
فأتوا فوقفوا على أهـل املدينـة، قـالوا: يـا معشـر اخلـزرج، واهللا مـا مـن  -إشاعة-ليس لديهم أخبار 

قوٍم أشد علينا من أن تنشب بيننا وبينهم حرب مـنكم، وقـد بلغنـا أنكـم تريـدون أن تأخـذوا ابننـا 
  ذلك فأخربونا.من بني أظهرنا لتنصروه، فإن كنتم قد فعلتم 

فقــالوا: مل جنتمــع، ومل نفعــل شــيًئا؛ طبًعــا الصــحابة ينظــرون بعضــهم إىل بعــض ولزمــوا الصــمت 
  صلى اهللا عليه وسلم.-استجابة ألمر النيب 

فقام عبد اهللا بن أيب بـن سـلول رأس املنـافقني، قـال: إن قـومي ال يفعلـون أمـًرا دون أن يعـودوا 
  صحيح، فعادوا إىل رحاهلم.إّيل، فليس من هذا الكالم شيء 

-ملــا عــاد قــام النــاس وانفضــوا مــن ْمــىن وعــادوا إىل ديــارهم، تأكــد اخلــرب ألهــل مكــة أن النــيب 
اجتمـع ـؤالء األنصـار، فلحقــوا ـم، فـأدرك املشـركون اثنـني مـن صــحابة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم

ر املنـذر بـن عمـرو؛ أمـا املنـذر وهـم سـعد بـن عبـادة، والرجـل اآلخـ -صـلى اهللا عليـه وسـلم-النيب 
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مــن القــوم ووصــل املدينــة، وبقــي ســعد بــن عبــادة، أخــذوه وربطــوا يديــه إىل  فلــتأعمــرو فقــد  بــنا
  عنقه، وجروه يف رمضاء مكة حىت بلغوا به إىل الكعبة فضربوه ضربًا شديًدا.

 * القضـــية إميـــان، حتتـــاج إىل ابـــتالء وصـــرب، ﴿امل-ســـعد بـــن عبـــادة يقـــول: بينمـــا أنـــا أضـــرب 
رَُكـــوا َأنْ  النـــاسُ  َأَحِســـبَ  قـــال: وإذا يب أرى رجـــًال مـــن أشـــد النـــاس  -] 2، 1 [العنكبـــوت ﴾يـُتـْ

  وضاءة، وجهه كالشعاع، فقلت: إن كان يف هؤالء القوم خري فقد مجع عند هذا الرجل.
  يقول: فدنا مّين فلكمين على وجهي، قلت: ال واهللا، ما يف القوم خري.

ســأل رجــًال: هــل  -رضــي اهللا عنــه-ظــاهر النــاس، وعمــر بــن اخلطــاب وهلــذا دائًمــا ال نغــرت مب
  ؟النًافتعرف 

  قال: نعم أعرفه.
  قال: هل صحبته يف السفر؟

  قال: ال.
  قال: هل فعلت كذا؟

  قال: ال.
  قال: إذن فإنك ال تعرفه.

جيب أن يتعامل اإلنسان مع الناس بناًء علـى سـلوكهم، بنـاء علـى تعـامالم ولـيس بنـاء علـى 
  هلم.أشكا

تعرفــون قصــة مــن الطــراف، قصــة احلجــاج بــن يوســف يف فتنــة األشــعث، يف ليلــة واحــدة قــاموا 
، مث عــّن ببالــه إن يفعــل أمــًرا، اً بســيط اً عاديــ ئاً شــي هعنــدة آالٍف مــن الرجــال، كــان الــدم بقتــل مخســ

  ؟فقال للسيافني معه: انظروا إىل هؤالء، َمن دخل إليكم اسألوه فقولوا له: هل أنت مسلم
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فــإن قــال أنــا مســلم فــاقتلوه، وإن قــال أنــا كــافر فــأطلقوا ســراحه؛ مــن أجــل أن يقــول إن الــذين 
خرجوا على عبد امللـك بـن مـروان كفـار؛ ففعلـوا هـذا األمـر، فنظـر احلجـاج بـن يوسـف فـإذا رجـل  
كبري يف السن قد جاوز الثمانني من عمره، وحليته بيضاء، فقـال: هـذا يف آخـر عمـره، لـو سـألناه 

  م أو كافر؛ ماذا سيقول؟أمسل
  سيقول أنا مسلم.

  فأتوا به، فقالوا له: مسلم أو كافر؟
  قالو: تريدون أن تغدروا يب؟ أنا أكفر من فرعون وهامان وأيب بن خلف.

فدائًما ال نغرت مبظاهر الناس، وإمنا الناس هـم صـناعة ألفعـاهلم وألقـواهلم الـيت يتميّـزون ـا بـني 
  البشر.

أحـد مـن أهــل  عـرفتبينمـا أنـا ُأضـَرب وأُرَكــل، أتـى إّيل رجـل قـال: أال  يقـول سـعد بـن عبـادة:
  مكة ُجيريك؟

مــنهم، وهــم جبــري بــن مطعــم واحلــارث بــن حــرب، فقــد كنــت  نياثنــقلــت: بلــى، إنــين أعــرف 
  هلم. اً أجري 

  قال: فاصرخ بصوم.
ابـتاله اهللا مـن األمـر الـذي  -سبحانه وتعـاىل-صرخ بصوم فأتوه فأطلقوا سراحه، فنجاه اهللا 

  به. -عز وجل-
وضـــربوا أروع األمثلـــة يف  -جـــل وعـــال-ذهـــب األنصـــار إىل املدينـــة وبـــدؤوا يف الـــدعوة إىل اهللا 

دعوة الناس إىل اهللا، اآلن كان النواة ثالثة وسبعون رجًال، مث حلق م مصعب بن عمري ليعلمهم 
  ويتفّشى بني أهل املدينة. والسبعون، مث بدأ اإلسالم ينتشر ةثالثالالقرآن، مث أتى هؤالء 
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كــان مـــن هــؤالء الشـــباب العظمــاء الـــذين دخــل اإلميـــان إىل قلــوم، فكـــان هلــم أثـــر عظــيم علـــى 
  أقوامهم، وهم أبناء عمرو بن اجلموح.

، حــىت إنــه ملــا جَ أعــر وكــان  -لى اهللا عليــه وســلمصــ-عمــرو بــن اجلمــوح كــان مــن صــحابة النــيب 
  فقال أبناؤه: ال تقاتل، إنك أعرج وقد عذرك اهللا. أتت غزوة أحد أصر أن يُقاتل فيها،

قــال: يــا رســول اهللا، أبنــائي مينعــونين أن أقاتــل يف  -صــلى اهللا عليــه وســلم-فــذهب إىل النــيب 
  سبيل اهللا!

  ».أما أنت فقد عذرك اهللا«له:  -عليه الصالة والسالم-قال 
  ».إذا أصر فاتركوه«وقال ألبنائه: 

  جل وعال.-أنا أعرج لكنين أريد أن أطأ بعرجيت هذه اجلنة بإذن اهللا  قال: يا رسول اهللا،
وأثـىن عليـه خبـري، وقُتـل شـهيًدا يف سـبيل اهللا يف معركـة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-فدعا له النـيب 

أحــد، هــذا الرجــل الــذي حيمــل هــذا القلــب العظــيم، وحيمــل هــذه اهلّمــة العاليــة؛ كيــف كــان قبــل 
  اإلسالم؟

يُقال له مناة صنعه من خشب، فيأيت إليه ابنه معاذ بن عمرو بن اجلموح ويأيت  كان له صنم
ــن يــرى أن َمــن هــم -رضــي اهللا عنــه-إليــه معــاذ بــن جبــل  طبًعــا تعرفــون اإلنســان إذا كــرب يف الس ،

، فهـو يـرى هدونه يف السن أم ال يفقهـون شـيًئا حـىت لـو كانـت لـديهم شـهادة ماجسـتري ودكتـورا
هم يف احلياة فالبد أن يكون أفهم منهم، فلذلك دعـوة كبـار السـن حتتـاج إىل مـداراة، أنه أقدم من

  ن يقوم اإلنسان ببعض األمور حىت يستميله حنو هذا الدين.أحتتاج إىل عقل، وحتتاج إىل 
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أتــوا إليــه، ملــا خــيم الليــل بظالمــه أخــذوا الصــنم وذهبــوا بــه إىل املكــان الــذي فيــه عــذر النــاس 
فــألقوا الصــنم فيــه، قــام عمــرو بــن اجلمــوح يبحــث عــن صــنمه يريــد أن يــدعو، يريــد أن  وأقــذارهم

  يتوجه إليه بالدعاء، فبدأ يسأل من رأى صنمي؟ من رأى إهلي؟ كان هنا َمن أخذه؟
ـــله وطيبـــه  فبـــدأ يبحـــث عنـــه حـــىت وجـــده منكًســـا علـــى رأســـه يف مكـــان القـــذارة، فأخـــذه وغس

  اهللا لو أعلم َمن فعل بك هذا ألفعلّن وأفعلّن. وأعاده مكانه، قال: و 
  هو ما نصر نفسه! كيف تطلب منه أن ينصر؟!

طبًعــا اليــوم الثــاين أتــوا هــؤالء الشــباب فأخــذوا الصــنم مــرة أخــرى وألقــوه علــى رأســه يف مكــان 
العذرة، قام عمرو بن اجلموح يبحث عن إهله، املرة هذه مل يسأل، ذهـب مباشـرة فوجـده منّكًسـا 

رأســه، أخــذه وطيبــه، بــدأ يُعِمــل عقلــه، فأخــذه وعلــق الســيف يف عنقــه، قــال: إن كنــَت إهلـًـا  علــى
  فدافع عن نفسك، أنا تعبت وأنا أدافع عنك.

اليــوم الثالــث أخــذوا الصــنم وأخــذوا الســيف وأخــذوا كلــب ميــت فربطــوه بــه وألقــوه يف العــذرة، 
  فذهب إليه ونظر إليه قال: 

  أنت وكلب وسطب بئر يف قرن واهللا لو كنت إهلًا مل تكن **
  أف مللقاك إهلًا مستدن ** اآلن فتشناك عن سوء الغنب
َين ان الدان ديياحلمد هللا العلي ذي املنن ** الواهب الد  

  سبحانه وتعاىل.
  مث بعد ذلك سار وذهب إىل أبنائه وقال: أشهد أال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا.

فرييـد أن يغـري  -جـل وعـال-أحيانًا بعض الشباب يستقيم على طاعـة اهللا  هلذا أقول ألبنائي:
يف عشــية وضــحاها أســرته ومنزلــه، فيــذهب إىل شاشــة التلفــاز فيكســرها، ويــأيت الليــل فيجــر والــده 
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إىل املسجد، و...، ال؛ حتتاج إىل لطف وإىل رمحة، والرفق ما كان يف شيٍء إال زانه، وما نُزع من 
  شيٍء إال شانه.

كان يـأيت   -صلى اهللا عليه وسلم-بعد هذه القضية، تعلمون أن من األمور العظيمة أن النيب 
  إليه الصحابة يقولون: يا رسول اهللا، أال تدُع اهللا لنا؟! أال تستنصر اهللا لنا؟!

بوا وُهجروا من ديارهم، وُسِلَبت أمواهلم، وُأخذت منازهلم وديارهم، فك  انوا أُوذوا وُضربوا وُعذ
ـــالة -أن يبحـــث هلـــم عـــن ملجـــأ، فكـــان  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-يطلبـــون مـــن النـــيب  عليـــه الص

، قــد يتــأخر النصــر، لكــن يف »إن هــذا ديــن اهللا، وإن ديــن اهللا منصــور«يثبــتهم بقولــه:  -والســالم
  النهاية العاقبة للمتقني.

تى الفرج األول بـاهلجرة إىل احلبشـة، وأكثروا عليه، أ -صلى اهللا عليه وسلم-فذهبوا إىل النيب 
جـل -وكـان يـدعو اهللا  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-مث اهلجرة الثانيـة إىل احلبشـة، مث أتـى إلـيهم النـيب 

 ِمــنْ  لِــي َواْجَعــلْ  ِصــْدقٍ  ُمْخــَرجَ  َوَأْخرِْجِنــي ِصــْدقٍ  ُمــْدَخلَ  َأْدِخْلِنــي َرب  َوقُــلْ ويقــول: ﴿ -وعــال
يــدعو ــذا  صــلى اهللا عليــه وســلم ]، قــال: فكــان النــيب80﴾ [اإلســراء: يًراَنِصــ ُســْلطَانًا لَــُدْنكَ 

صـلى اهللا عليـه  فقـال هلـم النـيب -سـبحانه وتعـاىل-الـدعاء؛ فـأتى الفـرج مـن رب األرض والسـماء 
  ».إنين قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات خنٍل بني البتني: «وسلم

يظــــن يف البدايــــة أن األرض الــــيت ســــُيهاجر إليهــــا هــــو  -مصــــلى اهللا عليــــه وســــل-كــــان النــــيب 
ــــالم-، مث ُأخــــرب نوأصــــحابه أــــا الــــيم ــــالة والســــا املدينــــة، وقــــال  -عليــــه الصــــالة -بأ عليــــه الص

-، فهــاجر الصــحابة »إن اهللا قــد جعــل لكــم إخوانًــا ودارًا تــأمنون إليهــا«ألصــحابه:  -والســالم
  رضوان اهللا عليهم.
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حــديث مهــم، تعلمــون يف كتــاب األصــول  -بدايــة هجــرة الصــحابة-اهلجــرة هنـا احلــديث عــن 
ــد بــن عبــد الوهــاب  رمحــه اهللا: "مث أمــر بــاهلجرة، واهلجــرة واجبــة، وهــي -الثالثــة يقــول اإلمــام حمم

  االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم".
قطعـت اهلجـرة، النـيب اهلجرة واجبة ومل تنقطع جرة الصحابة إىل املدينة، ألن الـبعض يقـول ان

  ».ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية«قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-
عليـه الصـالة -انتهت بـالفتح كمـا قـال  -صلى اهللا عليه وسلم-نقول: نعم، اهلجرة مع النيب 

ــالم قيــام  ال تــزال إىل -االنتقــال مــن بلــد الشــرك إىل بلــد اإلســالم-، لكــن اهلجــرة الواجبــة -والس
  الساعة.
ال تنقطــع اهلجــرة حــىت تنقطــع التوبــة، وال تنقطــع التوبــة «صــلى اهللا عليــه وســلم: -النــيب  يقــول

، ال جيوز ملسلم أن يُقيم بني ظهراّين املشركني وهو ال يستطيع أن »حىت تطلع الشمس من مغرا
لــبعض يقــول لــك ويســتطيع أن يهــاجر إىل أرض املســلمني، ألن ا -جــل وعــال-يــؤدي عبــادة اهللا 

 تـََوفــــاُهمُ  الـــِذينَ  ِإن ســـبحانه وتعــــاىل: ﴿-اآلن قضـــية الفيـــز؛ ال أســـتطيع؛ فهــــؤالء كمـــا قـــال اهللا 
ُفِسـِهمْ  ظَاِلِمي اْلَمَالِئَكةُ   َتُكـنْ  أَلَـمْ  قَـاُلوا اْألَْرضِ  ِفـي ُمْسَتْضـَعِفينَ  ُكنـا قَـاُلوا ُكْنـُتمْ  ِفـيمَ  قَـاُلوا أَنـْ

  ].97[النساء:  ﴾َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَهنمُ  َمْأَواُهمْ  فَُأولَِئكَ  ِفيَها فـَتُـَهاِجُروا ةً َواِسعَ  اللهِ  َأْرضُ 
ال  ﴾ِحيلَــــةً  َيْســــَتِطيُعونَ  َال  َواْلوِلْـــَدانِ  َوالنَســــاءِ  الرَجـــالِ  ِمــــنَ  اْلُمْسَتْضـــَعِفينَ  ِإال قـــال اهللا: ﴿

  يستطيعون السفر بسبب املال.
]، لــــديهم مـــال لكــــنهم ال يعرفــــون الطريــــق إىل أرض 98[النســــاء:  ﴾َســــِبيًال  يـَْهتَـــُدونَ  َوَال ﴿

املسلمني، وهـذا كـان سـابًقا، اآلن يسـتطيع اإلنسـان إذا تيسـر لـه عـرب اجلـوازات والفيـز وحنوهـا أن 
  تقل إىل أرض املسلمني.ني
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لد وعليه قال العلماء كذلك: اهلجرة من بلد البدعة إىل بلد السنة، َمن أتيح له أن يكون يف ب
املسلمني وأن ُيظهر دينه وأن يُعلَي كلمة اهللا فهذا واجب عليـه أن ينتقـل مـن بلـد الشـرك إىل بلـد 

  اإلسالم.
مبنــه وكرمــه أن جيعلنــا وإيــاكم مــن اهلــداة  -عــز وجــل-لعلنــا نقــف عنــد هــذا احلــد، ونســأل اهللا 

  عني.املهتدين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمج


